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اردیبهشت

روزنامه

1398

شما تنها زمانی به قدرت نیاز دارید
که قصد انجام کار مضری را داشته باشید؛
در غیر این صورت عشق برای انجام هر کاری کافیست.

چهارشنبه

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139660311035009467مورخه  96/11/25هيأت اول/دوم موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز  -ناحيه  3تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای مجید احمدی فرزند محمدتقی به شماره شناسنامه  2275کدملی
 2371574198صادره از کازرون نسبت به ششدانگ يک باب خانه به مساحت  199/27مترمربع به پالک  11/7504مفروز و مجزی شده از پالک  11/278واقع
در شیراز قصرقمشه خیابان نشاط کوچه  11نشاط فرعی آخر سمت راست خريداري از مالک رسمی آقای خدایار فتحی محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت دوم1398/02/25 :
تاريخ انتشار نوبت اول1398/02/10 :
30290/190320
/1343م الف
شاپور زارع شیبانی – رييس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شيراز
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760311034010987مورخه  1397/12/08هيأت اول
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز ناحيه دو تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضي آقای محمدهادی علیزاده سروستانی فرزند جمشید به شماره شناسنامه
 4317صادره از شیراز به شماره ملی  2291947222در ششدانگ يک باب خانه
به مساحت  123/56مترمربع قسمتی از پالک  2156اصلي واقع در بخش چهار
شيراز خريداري از مالک رسمي رضا فرمانی محرز گرديده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از
تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس
از اخذ رسيد ،ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم
/492م الف
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
30147/18968
تاريخ انتشار نوبت اول :سه شنبه 1398/02/10
تاريخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه 1398/02/25
جهانبخش اسفندیاری نیا – رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760311034009940مورخه  1397/11/07هيأت اول
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز ناحيه دو تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضي خانم فاطمه عسکری فرزند ارغوان به شماره شناسنامه  3784صادره از شیراز
به شماره ملی  2298690944در ششدانگ يک باب خانه به مساحت  178/50مترمربع
قسمتی از پالک  2086/97اصلي واقع در بخش چهار شيراز خريداري از مالک رسمي
شهرداری محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد
/493م الف 30142/18964
شد.
تاريخ انتشار نوبت اول :سه شنبه 1398/02/10
تاريخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه 1398/02/25
جهانبخش اسفندیاری نیا – رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز
آگهی حصر وراثت
آقای خداخواست تفکری رضایی دارای شماره ملی  2370247241به شرح
دادخواست به کالسه  980208ش چهارم از این دادگاه درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حکیمه نجیبی به شماره
ملی  2370205733در تاریخ  1398/2/12در اقامتگاه دایمی خود بدرود
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به -1 :خداخواست
تفکری رضایی فرزند حسین ش ملی  1331 – 2370247241صادره از
حوزه کازرون پسر متوفی -2منصور تفکری رضایی فرزند حسین ش ملی
 1333 – 2370247258صادره از حوزه کازرون پسر متوفی  -3بهرام
تفکری رضایی فرزند حسین ش ملی  1355 -2370478561صادره از
حوزه کازرون پسر متوفی  -4شهرام تفکری رضایی فرزند حسین ش ملی
 1349 – 2370428295صادره از حوزه کازرون پسر متوفی  -5مسعود
تفکری رضایی فرزند حسین ش ملی  1344 – 2370348283صادره از
حوزه کازرون پسر متوفی  -6اعظم تفکری رضایی فرزند حسین ش ملی
 1346 – 2370348291صادره از حوزه کازرون دختر متوفی  -7اشرف
تفکری رضایی فرزند حسین ش ملی  1338 – 2371819026صادره از
حوزه کازرون دختر متوفی  -8اقدس تفکری رضایی فرزند حسین ش ملی
 1341 – 2370348275صادره از حوزه کازرون دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی
می¬نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال
8/185
گواهی صادر خواهد شد /136 .م الف
زمانی بخش  -رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760311035007920مورخه  97/12/20هيأت اول/
دوم موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز  -ناحيه  3تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضي آقای یاسر خلیلی فرزند نصیر به شماره شناسنامه
 1871کدملی  2297848331صادره از شیراز نسبت به ششدانگ يک باب
ساختمان به مساحت  161/54مترمربع به پالک  16/1725مفروز و مجزی
شده از پالک  16/755باقی مانده واقع در شیراز شهرک الله خیابان محمد
رسول اهلل خیابان سلمان فارسی  8متری پیام آخر کوچه سمت چپ خريداري
از مالک رسمي آقای مصطفی آزادی محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند
از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم
و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
30453/190405
/1392م الف
تاريخ انتشار نوبت دوم98/03/09 :
تاريخ انتشار نوبت اول98/02/25 :
شاپور زارع شیبانی – رييس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شيراز

صفحه

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760311034010638مورخه  1397/11/29هيأت اول
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز ناحيه دو تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضي آقای مهدی طالبی فرزند حبیب به شماره شناسنامه  7048صادره از دشتی به
شماره ملی  3549150504در ششدانگ يک باب خانه به مساحت  233/70مترمربع
قسمتی از پالک  2083/17اصلي واقع در بخش چهار شيراز خريداري از مالک
رسمي فضل اله دهقانی محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
/1316م الف 30223/19001
سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول :سه شنبه 1398/02/10
تاريخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه 1398/02/25
جهانبخش اسفندیاری نیا – رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز
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آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760311034010114مورخه  1397/11/11هيأت اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز ناحيه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای غالمرضا جوانمردی فرزند علی به شماره شناسنامه  6577صادره
از شیراز به شماره ملی  22916575181در ششدانگ يک باب خانه به مساحت  155/03مترمربع قسمتی از پالک  2086/101اصلي واقع در بخش چهار شيراز
خريداري از مالک رسمي نازی خسروی آب پرده محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و
پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور
30137/18958
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد/483 .م الف
تاريخ انتشار نوبت اول :سه شنبه  1398/02/10تاريخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه 1398/02/25
جهانبخش اسفندیاری نیا – رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760311034011011مورخه  1397/12/09هيأت اول
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز ناحيه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي
خانم زهرا شریفی مهر فرزند رمضان به شماره شناسنامه  968صادره از شیراز به شماره
ملی  2296240976در ششدانگ يک باب خانه به مساحت  136مترمربع قسمتی از
پالک  2154اصلي واقع در بخش چهار شيراز خريداري از مالک رسمي امیرخادم
مدرسی ورثه خادم مدرسی محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يک ماه از
تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت
/481م الف
صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول :سه شنبه 30135/18956 1398/02/10
تاريخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه 1398/02/25
جهانبخش اسفندیاری نیا – رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760311034011005مورخه  1397/09/12هيأت اول
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز ناحيه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي
آقای جعفر مهرجوئی فرزند عبدالخالق به شماره شناسنامه  153صادره از شیراز به
شماره ملی  2298853088در ششدانگ يک باب خانه به مساحت  254مترمربع
قسمتی از پالک  2077اصلي واقع در بخش چهار شيراز خريداري از مالک رسمي
علی کاظمی احمدآبادی محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يک ماه از
تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت
/482م الف
صادر خواهد شد.
30136/18957
تاريخ انتشار نوبت اول :سه شنبه 1398/02/10
تاريخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه 1398/02/25
جهانبخش اسفندیاری نیا – رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760311034010983مورخه  1397/12/08هيأت اول
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز ناحيه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي
خانم نسرین منفرد کدنجی فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه  759صادره از شیراز به
شماره ملی  2293021424در ششدانگ يک باب خانه به مساحت  123/56مترمربع
قسمتی از پالک  2086/146اصلي واقع در بخش چهار شيراز خريداري از مالک
رسمي محسن صادقی محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يک ماه از
تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت
/1340م الف
صادر خواهد شد.
30284/190311
تاريخ انتشار نوبت اول :سه شنبه 1398/02/10
تاريخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه 1398/02/25
جهانبخش اسفندیاری نیا – رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760311035008124مورخه  1397/12/27هيأت اول/دوم
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز  -ناحيه  3تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضي آقای حمید قنبری فرزند کمال به شماره شناسنامه  108صادره از شیراز نسبت
به ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت  286/34مترمربع به پالک 8/39401
مفروز و مجزی شده از پالک  8/13واقع در شیراز گویم بعد از زیتون  11فرعی
اول سمت راست کدپستی  7198453239خريداري از مالک رسمی آقای علی
جعفری محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد
30286/190316
/1341م الف
شد.
تاريخ انتشار نوبت اول 1398/02/10 :تاريخ انتشار نوبت دوم1398/02/25 :
شاپور زارع شیبانی – رييس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شيراز

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760311035006820مورخه  1397/11/23هيأت اول/
دوم موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز  -ناحيه  3تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضي آقای اسحق فرهادی کشکولی فرزند جوزعلی به شماره شناسنامه
 326کدملی  2293929272صادره از شیراز نسبت به ششدانگ يک باب ساختمان
به مساحت  222/56مترمربع به پالک  8/39311مفروز و مجزی شده از پالک
 8/13واقع در شیراز گویم زیتون  11کوچه  4گود خراسانی آخر کوچه کدپستی
 7198452199خريداري از مالک رسمی آقای آقاباقری محرز گرديده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از
تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس
از اخذ رسيد ،ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم
/1342م الف
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
30288/190317
تاريخ انتشار نوبت اول 1398/02/10 :تاريخ انتشار نوبت دوم1398/02/25 :
شاپور زارع شیبانی – رييس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شيراز

آگهی حصر وراثت
آقای عقیل پورکریم فرزند خسرو به شرح دادخواستی که به کالسه
 980209ش  4این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی
حصر وراثت نموده و اعالم داشته که شادروان اشرف رهایی فقط
فرزند عوض به شماره ملی  1335 – 2370291613صادره از کازرون
در تاریخ  97/6/29در اقامتگاه دایمی خود شهرستان کازرون فوت
نموده و وراث حین الفوت آن مرحوم عبارتند از -1 :خسرو پورکریم
به شماره ملی  1324 – 2371720798کازرون شوهر متوفی -2
عقیل پورکریم به شماره ملی  1356 – 2371938416کازرون پسر
متوفی  -3پریسا پورکریم به شماره ملی 1351 – 2370408571
کازرون دختر متوفی  -4ژاله پورکریم به شماره ملی 2371925349
–  1354کازرون دختر متوفی والغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم
نماید واال گواهی صادر خواهد شد8/158 .
زمانی بخش
رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون

آگهی حصر وراثت
خانم پروانه حیدری خشتی فرزند حسین به شرح درخواستی که به کالسه
 980211ش  4این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار
وراثت نموده و اعالم داشته که شادروان مرحوم حسین چراغی فرزند مرحوم
محمد به شماره ملی  1338 – 2371817252صادره از کازرون در تاریخ
 1398/2/6در اقامتگاه دایمی خود شهرستان کازرون فوت نموده ورثه حین
الفوت وی عبارتند از -1 :مهین رنگین کمان به شماره ملی 2371706851
–  1311کازرون مادر متوفی  -2پروانه حیدری خشتی به شماره ملی
 1350 – 5479895702خشت و کمارج زوجه متوفی  -3اعظم رضایی به
شماره ملی  1339 – 2370304227کازرون زوجه متوفی  -4محمد چراغی
به شماره ملی  1386 – 2330950355کازرون پسر متوفی  -5نیوشا چراغی
به شماره ملی  1392 – 2286941841شیراز دختر متوفی  -6اکرم چراغی به
شماره ملی  1361 – 2372030000کازرون دختر متوفی  -7ساره چراغی به
شماره ملی  1362 – 2372051008کازرون دختر متوفی  -8زهرا چراغی به
شماره ملی  1365 – 2372482505کازرون دختر متوفی والغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ
نشر آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی
8/186
صادر خواهد شد /139 .م الف
زمانی بخش  -رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون

آگهی ابالغ اجراییه
بدین وسیله به آقای ایوب حسن زاده فرزند خداخواست به شماره ملی
 2391263767به نشانی کازرون ،خیابان باهنر ،مدیون پرونده اجرایی کالسه
 9800057اجرای ثبت اسناد کازرون ابالغ می گردد که خانم مژده یوسفی
سالکده بابت بدهی شما موضوع سند نکاحیه  1376/3/26 – 5153جهت
وصول مبلغ  23/246/400/000ریال بابت مهریه و مبلغ 1/162/230/000
ریال نیمعشر اجرایی اجراییه صادر نموده است که پس از تشکیل پرونده
اجرایی به کالسه مذکور ،آقای ایوب حسن زاده طبق اعالم مأمور پست
مشاهده و شناخته نگردیده و بانک بستانکار آدرس دقیقی از ایشان نداشت لذا
حسب درخواست بانک و به استناد ماده  18آیین نامه اجرای اسناد رسمی الزم
االجرا مقرر گردید مفاد اجراییه مذکور از طریق جراید انتشار یابد .تاریخ
انتشار آگهی تاریخ ابالغ اجراییه محسوب می گردد و چنانچه ظرف مدت ده
روز پس از انتشار این آگهی اقدام به پرداخت بدهی خود و یا جلب رضایت
بانک بستانکار ننمایید عملیات اجرایی برابر مقررات علیه شما ادامه خواهد
یافت و غیر از این آگهی و آگهی مزایده (چنانچه الزم باشد) آگهی دیگری
/140م الف
صادر نخواهد شد8/179 .
داود انصاری – مدیر اجرای واحد اجرای اسناد رسمی کازرون

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين
تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760311035007924مورخه  97/12/20هيأت اول/
دوم موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز  -ناحيه  3تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضي آقای پوریا فتحی فرزند عبدالمجید به شماره شناسنامه
 172کدملی  2451493811صادره از فیروزآباد نسبت به ششدانگ يک باب
ساختمان به مساحت  186/45مترمربع به پالک  16/1724مفروز و مجزی
شده از پالک  16/755باقی مانده واقع در شیراز شهرک الله خیابان  8متری
پیام کوچه یک کدپستی  7189811111خريداري از مالک رسمي آقای
ناصر امتیاز محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف
مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي
تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول
/1391م الف
اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت دوم98/03/09 :
تاريخ انتشار نوبت اول98/02/25 :
		
30452/190406

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه تعيين تکليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139860317007004991هيأت موضوع قانون تعيين
تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد
ثبتي شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقای سیف اله
طیبی فرزند حیدر به شماره شناسنامه  2479صادره از بهبهان به شماره ملي
 1861626886در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت  200مترمربع
مفروز و مجزي شده از پالک  5633اصلي واقع در بخش يک بهبهان
خريداري از مالک رسمي حسین و مرضیه و سلطنت و زری و نعمت اله
شهرتین پور شعبانی و خیریه آغازی همگی ورثه غارتی و صدیقه بیگم
و طاهره و مهدی و طالب و فاطمه شهرتین شکری ورثه عشرت پورشعبان
احراز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهي مي شود .در صورتي که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید
عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را
به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
30456
 8/97م الف
تاريخ انتشار نوبت دوم98/03/08 :
تاريخ انتشار نوبت اول98/02/25 :
رئيس ثبت بهبهان-کاظمی

شاپور زارع شیبانی – رييس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شيراز

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760311035007933مورخه  97/12/21هيأت اول/دوم موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز  -ناحيه  3تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای روح اله بیرامی فرزند خدایار به شماره شناسنامه  40کدملی
 2411503849صادره از آباده نسبت به ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت  185/81مترمربع که برابر نامه شماره  97/07/14- 97/687541اداره اوقاف
ناحیه  4شیراز موازی  28/38مترمربع مشاع از عرصه مذکور وقفی شیخ زین العابدین می باشد به پالک  16/1726مفروز و مجزی شده از پالک 16/748
باقیمانده واقع در شیراز شهرک جوادیه بلوار جواداالئمه کوچه  9سمت چپ خريداري از مالک رسمي آقای منصور عسکری محرز گرديده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از
تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به
/1393م الف
مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
30454/190404
تاريخ انتشار نوبت دوم98/03/09 :
تاريخ انتشار نوبت اول98/02/25 :

شاپور زارع شیبانی – رييس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شيراز

آگهی حصر وراثت
آقای خداخواست تفکری رضایی دارای شماره ملی  2370247241به شرح
دادخواست به کالسه  980210ش چهارم از این دادگاه درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین تفکری رضایی
به شماره ملی  2370179724در تاریخ  1358/10/7در اقامتگاه دایمی
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
 -1حکیمه نجیبی فرزند غالم ش ملی  1314 – 2370205733صادره از
حوزه کازرون زوجه متوفی  -2خداخواست تفکری رضایی فرزند حسین
ش ملی  1331 – 2370247241صادره از حوزه کازرون پسر متوفی
 -3منصور تفکری رضایی فرزند حسین ش ملی 1333 – 2370247258
صادره از حوزه کازرون پسر متوفی  -4بهرام تفکری رضایی فرزند حسین
ش ملی  1355 -2370478561صادره از حوزه کازرون پسر متوفی -5
شهرام تفکری رضایی فرزند حسین ش ملی  1349 – 2370428295صادره
از حوزه کازرون پسر متوفی  -6مسعود تفکری رضایی فرزند حسین ش
ملی  1344 – 2370348283صادره از حوزه کازرون پسر متوفی  -7اعظم
تفکری رضایی فرزند حسین ش ملی  1346 – 2370348291صادره از
حوزه کازرون دختر متوفی  -8اشرف تفکری رضایی فرزند حسین ش ملی
 1338 – 2371819026صادره از حوزه کازرون دختر متوفی  -9اقدس
تفکری رضایی فرزند حسین ش ملی  1341 – 2370348275صادره از حوزه
کازرون دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ
نشر آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی
8/184
صادر خواهد شد /135.م الف
زمانی بخش  -رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760311035007932مورخه  97/12/21هيأت اول/دوم موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز  -ناحيه  3تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای روح اله بیرامی فرزند خدایار به شماره شناسنامه  40کدملی
 2411503849صادره از آباده نسبت به ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت  95/57مترمربع که برابر نامه شماره  97/07/14- 97/687527اداره اوقاف ناحیه
 4شیراز موازی  14/60مترمربع از عرصه مذکور وقفی شیخ زین العابدین می باشد به پالک  16/1727مفروز و مجزی شده از پالک  16/748باقیمانده واقع در
شیراز شهرک جوادیه بلوار جواداالئمه کوچه  9سمت چپ خريداري از مالک رسمي آقای منصور عسکری محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي
/2323م الف
تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
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تاريخ انتشار نوبت دوم98/03/09 :
تاريخ انتشار نوبت اول98/02/25 :
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